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Луцьк хоче стати привабливим 
для туристів і залучити гроші 

міжнародної допомоги. Саме для 
цього потрібно прийняти Про-
граму розвитку транскордонного 
та міжрегіонального співробіт-
ництва міста на 2011-2012 роки, 
проект якої члени виконкому під-
тримали. 

За словами начальника управ-
ління міжнародного співробітни-
цтва та туризму Миколи Іванюка, 
метою реалізації програми є роз-
виток туризму в Луцьку, залучен-
ня міжнародної технічної допомо-
ги, що стане підґрунтям зростання 
добробуту населення міста. 

Натомість місто має брати 
участь у різноманітних проектах 

як повноправний заявник чи парт-
нер, у тому числі через механізм 
співфінансування.

«Залучення коштів міжнарод-
ної допомоги є одним із найді-
євіших механізмів, який широко 
використовується у європейських 
країнах, насамперед у тих, що є 
новими членами ЄС. У Програмі 
вирішенню цього питання приді-
ляється особлива увага, оскільки 
виділення одної гривні з міського 
бюджету дозволить залучити до 
дев’яти гривень міжнародної до-
помоги», — наголосив Микола 
Іванюк. 

Ця програма є короткостроко-
вою та здійснюватиметься протя-
гом 2011-го року.

Міністерство освіти нещодавно 
зробило черговий «сюрприз» для 
школярів, їх батьків і вчителів — 
учні 5-8 класів писатимуть підсум-
кові контрольні роботи з чотирьох 
предметів: української мови, мате-
матики, історії України й іноземної 
мови. Що стоїть за цим рішенням 
міністерства — з’ясовували «Відо-
мості».

Мама луцького п’ятикласника 
Тетяна в шоці: за місяць дитині 
треба опрацювати велику кількість 
матеріалу з чотирьох предметів — 
адже за результатами підсумкових 
контрольних робіт виставлятимуть 
річні оцінки. Найскладніші справи 
з англійською: завдання не відпові-
дають тій програмі, за якою дитина 
вчилася протягом року. Та це ще пів-
біди. Гірше те, що син перебуває під 
моральним тиском. Адже вчителі, 
поставлені перед фактом міністер-
ських контрольних буквально на-
передодні закінчення семестру, по-
чали перестраховуватись і ставити 
оцінки нижчі, ніж упродовж року. В 
результаті дитина знервована, прак-
тично не має вільного часу, в школу 
йде, як на каторгу. 

— І за все це я ще й змушена 
заплатити сто гривень — купила 
контрольні роботи з чотирьох пред-
метів і відповіді до них, — обурилася 
лучанка.

Що ж це за такі новації та на-
віщо їх придумали у міністерстві? 
«Відомості» поставили ці запитання 
начальнику відділу дошкільної та 
загальної середньої освіти обласно-
го управління освіти та науки Ользі 
Богданович.

— Підсумкові контрольні роботи 
проводяться для того, щоб знати, що 
робити з державним стандартом ба-
зової середньої школи: змінити його 
чи залишити на тому ж рівні. В них 
немає нічого надзвичайного. Такі 
підсумкові контрольні проводились 
і раніше. Відмінність цьогорічних у 
тому, що вони будуть однаковими 
для учнів усієї країни. Результати 
виставлятимуться окремою колон-
кою у межах другого семестру. Вони 
сумарно зводитимуться по школі, 
по місту чи по району, по області, 
вноситимуться у спеціальну табли-
цю та відправлятимуться у мініс-
терство. Ніякого аналізу про якість 

знань учнів у кожній конкретній 
школі за цими контрольними роби-
тися не буде. Ще раз наголошую, що 
підсумкові зрізи потрібні для того, 
щоб полегшити чи ускладнити на-
вчальну програму. Або ж збільшити 
кількість годин на вивчення тієї чи 
іншої теми. 

Ольга Іванівна зауважила, що 
посібники з кожного предмета є в 
управлінні освіти як області, так і 
міст і районів. І для того, щоб не ви-
трачати коштів, їх можна прийти та 
відксерити. 

— А що стосується складності 
завдань, то я сама математик, — за-
значила пані Богданович. — Можу 
сказати, що завдання з цього пред-
мета повністю відповідають програ-
мі. Якщо є скарги щодо інших пред-
метів, потреба зробити експертну 
оцінку, ми можемо вивчити ці пи-
тання. Наразі скарг не надходило 
ні від батьків, ні від учителів. Отож, 
як бачимо, мета у нашого Міносві-
ти благородна — вивчити реальний 
стан знань учнів. Адже багато хто, 
і не даремно, нарікає на складність 
нинішньої шкільної програми. Про-
те рядові вчителі до цього ставлять-
ся скептично. 

— Якщо вони хочуть побачи-
ти, що реально знають учні, навіщо 
було випускати посібники з предме-
тів, а на додаток до них ще й відпові-
ді? — зазначила у розмові вчителька 
української мови та літератури одні-
єї зі шкіл. — Достатньо було показа-
ти пробні варіанти завдань. Це була 

б реальна картина. А так є достатньо 
часу на підготовку. 

Думка цікава. Особливо якщо 
зважити на те, що посібник із одно-
го предмета коштує 15 гривень. А 
відповіді — від п’яти до десяти гри-
вень. Що ми з того матимемо? А те, 
що і так перевантажені нинішньою 
шкільною програмою діти отрима-
ють додатковий стрес. Наприкінці 
навчального року вони посилено 
працюватимуть над завданнями, 
щоб якнайкраще написати контр-
ольні. Їм виставлять досить високі 
бали, результати пошлють у мініс-
терство. В підсумку там можуть по-
думати, що шкільна програма дуже 
легка, тож її треба ускладнити! І 
все це за гроші батьків, які купують 
посібники. Повний абсурд. Адже і 
батькам, і дітям вигідніше, якщо ві-
рити у мотиви Міносвіти, написати 
цю контрольну якнайгірше. Лише 
тоді можна розраховувати на пере-
гляд базових стандартів шкільної 
освіти. 

З іншого боку, чи зацікавлене 
саме Міністерство освіти і науки 
отримати об’єктивні результати? На-
певно, ні. Інакше, як сказала вчитель-
ка, не видавало б наперед посібників 
із завданнями та їх розв’язками. 

Цікаво те, що ідея таких іспитів 
не нова. Їх планував провести ще 
попередній міністр освіти Іван Ва-
карчук. Одначе його наказ скасував 
Дмитро Табачник. 

— Було дозволено провести па-
ралельно з екзаменами в травні мі-
сяці зріз знань. Ну, людською мовою 
кажучи, міністерську контрольну в 
3, 5-8 і 10 класах, — обурювався рік 
тому новоявлений міністр. — Собі-
вартість одного зошита — шістдесят 
копійок, а їх через інститути після-
дипломної освіти нав’язували по 64 
гривні для одного учня. Якщо по-
рахувати скільки дітей мало пройти 
це тестування, то вийде 2,5 мільйона 
учнів. Помножимо на 64 гривні — це 
160 мільйонів гривень без жодного 
дозволу, через комерційну структу-
ру, без грифу міністерства. Цей зріз 
знань на прохання вчителів я відмі-
нив. Зріз ми проведемо кваліфікова-
но, без патрання кишені батьків.

Судячи з цього вислову пана Та-
бачника, можливо, річ не в держав-
них стандартах освіти, а в тому, хто 
отримає гроші від друку посібників? 

Як порахували журналісти «Сві-
домо», в Україні зараз вчаться 1,815 
мільйона учнів 5-8 класів. Якщо ко-
жен купить по одному збірнику з 
кожного предмета, то вийде майже 
109 мільйонів гривень. Так що ціна 
питання — сто мільйонів гривень. 

Міносвіти без тендера обрало 
три видавництва. Найбільше пощас-
тило харківському приватному ви-
давництву «Ранок». Воно отримало 
право надрукувати найбільшу кіль-
кість посібників. А значить, отрима-
ти й найбільшу суму зі ста мільйонів, 
зароблених на їх продажі. 

Як бачимо, нинішня ситуація 
повторює торішню. Різниця лишень 
у тому, що гроші зароблять інші ви-
давництва. І на кожному посібнику 
тепер красується гриф Міносві-
ти. Скільки ж можна заробляти на 
здоров’ї дітей?

Наталка СЛЮСАР 
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ДОМОВИЛИСЬ 

Експортерів лісу на Волині поменшало вдвічі

В кінці минулого року на Волині 
реєструвалося майже чотири 

сотні експортерів деревини. Після 
змістовної розмови обласних чинов-
ників із «лісовими» підприємцями 
останніх поменшало вдвічі. Про це 
повідомив під час оперативної нара-
ди голова ОДА Борис Клімчук. 

— В кінці минулого року ми по-
чали аналізувати ситуацію з лісом, 
були розмови з експортерами, — 
розповів голова облдержадміністра-

ції. — Значна частина їх корінилася 
в агарарних лісах, частина отримала 
моє останнє попередження, поки я 
не хочу, щоб туди йшов прокурор. 
Маємо аж 220 ворогів, але що зали-
шається робити? Було 400, стало 180. 
Бути добрим за державний кошт не 
вдасться, такого не буде.

Його заступник Віталій Карпюк 
розповів, що найбільша кількість 
експортерів, які постачають великі 
об’єми деревини, знаходиться у зо-

всім не лісистих районах Волині — в 
Луцьку (56 фірм), Луцькому районі 
та Ковелі (40 фірм).

До слова, з початку цього року 
волинськими заготівельниками лісу 
експортовано 102 тисячі кубічних 
метрів деревини, тоді як за перший 
квартал минулого року об’єми екс-
порту сягали 92 тисячі кубічних ме-
трів.

Ірина КОСТЮК

СИТУАЦІЯ 

У Луцьку націоналісти закидали 
комуністів яйцями за Сталіна

11 квітня на Театральному май-
дані Луцька відбулась акція 

«Геть комуну! Геть Сталіна!». Ор-
ганізатором виступила ГО «На-
ціональний альянс». Під час акції 
націоналісти знищили намет і про-
гнали представників комуністич-
них організацій, які збирали ко-
шти на встановлення пам’ятника 
Сталіну в Луцьку та реконструк-
цію аналогічного монумента в За-
поріжжі.

На акцію зібралося близько 
сотні патріотів. Вона була непо-
літичною і відбувалася під синьо-
жовтими та червоно-чорними 
прапорами. Депутат облради Ігор 
Гузь звернувся до комуністів із 
вимогою розійтися та не провоку-
вати лучан на конфлікт. Частина 
комуністів розійшлась, але кілька-
надцять агресивно налаштованих 
лівих радикалів із «Антифашист-
ського комітету України» залиши-
лися. Вони вигукували образи в бік 
літніх членів Братства ОУН-УПА.

Згодом депутат звернувся до 
правоохоронців із вимогою при-
пинити нападки комуністів і про-
тягом п’яти хвилин демонтува-
ти намет «червоних». Позаяк ні 
правоохоронці, ні представники 
«Антифашистського комітету» не 
реагували на вимоги націоналіс-
тів, лучани силоміць розтрощили 
намет. Також було знищено агі-
таційну продукцію, зображення 
Сталіна та столик комуністів.

Під час демонтажу в бік «чер-
воних» полетіли яйця, заздалегідь 

принесені націоналістами. Попри 
провокації з боку комуністів, бі-
йок не було.

Після знищення намету комсо-
мольці зібрали рештки своїх речей 
і під охороною міліції та під вигу-
ки «Ганьба!», «Геть комуну з Луць-
ка!» сіли в автомобіль і покинули 
майдан.

На закінчення Ігор Гузь закли-
кав лучан збиратися й надалі, якщо 
комуністи будуть продовжувати 
збір коштів на Сталіна. Крім того, 
він заявив, що відповідальність за 
конфлікт із лівими повністю ле-
жить на міському голові Миколі 
Романюку, бо той не вжив жодних 
заходів, аби заборонити акцію ко-
муністів.

ОРІЄНТАЦІЯ — ЄВРОПА 

Гривня з міського бюджету залучає 
дев’ять міжнародної допомоги

РОЗПЛАТА 

«Луцьктепло» стягує борги 
зі споживачів через суд

Лучани станом на 1 квітня за-
боргували за послуги з тепло-

постачання понад 33,2 мільйона 
гривень. Одинадцять мільйонів у 
цій сумі складають нарахування за 
березень, які населення має опла-
тити в квітні.

Про розрахунки мешканців 
Луцька за спожите тепло на засі-
данні міськвиконкому 7 квітня до-
повів директор ДКП «Луцьктепло» 
Рустам Дячук.

Наразі в обласному центрі Во-
лині 53799 споживачів послуг із 

теплопостачання. З них 23%, або 
12805, мають борги. 8345 спожи-
вачів тепла мають заборгованість 
до тисячі гривень, 3609 власників 
квартир не сплатили від однієї до 
п’яти тисяч, 893 споживачі потра-
пили у категорію, де боргують 5-10 
тисяч, 345 адресатів не заплатили 
від 10 до 20 тисяч. Крім того, 45 
споживачів заборгували більше 20 
тисяч. Разом набігло понад міль-
йон. 

За період із жовтня минулого 
року до кінця березня підготовле-
но 470 справ до суду про приму-
сове стягнення заборгованості на 
суму 2,7 мільйона.

«Суди — єдиний метод бороть-
би з боржниками, — констату-
вав Рустам Дячук. — Бо відрізати 
окремого споживача від теплопос-
тачання неможливо. А методика 
«Спрут», що застосовується для 
перекриття каналізації, не підхо-
дить».

Ольга ЮЗЕПЧУК

40
стільки тисяч чоловік, за інфор-
мацією віце-прем’єра Бориса 
Колеснікова, безпосередньо 
задіяні на будівництві об’єктів до 
Євро-2012. 

АМКУ попереджає про 
недопустимість підвищення цін 
перед Великоднем
«Якщо будуть виявлені випадки змов основних учасників 
ринку продовольчих товарів, і ми їх доведемо, Антимо-
нопольний комітет прийматиме щодо винуватців жорсткі 
заходи», — наголосив перший заступник голови АМКУ 
Юрій Кравченко. Він порадив представникам бізнесу за-
проваджувати знижки на товар напередодні Великодня й 
отримувати прибуток завдяки збільшенню обороту, а не 
за рахунок підвищення цін.

Інтернетом користуються 
тільки 30% українців 
На сьогоднішній день Інтернетом користується третина 
дорослого (старше 18 років) населення України, або 11,4 
мільйона чоловік. Про це свідчить опитування, прове-
дене Київським міжнародним інститутом соціології. З за-
гальної кількості користувачів основну групу становить 
молодь у віці 18-29 років — 46,6%. При цьому 26,9% 
дорослих українців не мають комп’ютера, а з тих, у кого 
він є, 7,7% не можуть підключити його до Інтернету. А 
6,3% взагалі не знають, що таке мережа Інтернет.

Діти посилено працюва-
тимуть над завданнями, 
щоб якнайкраще написати 
контрольні. В підсумку у 
міністерстві можуть по-
думати, що шкільна про-
грама дуже легка, тож її 
треба ускладнити! І все це 
за гроші батьків, які купу-
ють посібники. 

Міністерська контрольна: чим гірше, 
тим краще


